
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن خطة إنقاذ بمليارات الدوالرات لألعمال التجارية الصغيرة وتعزيز االنتعاش االقتصادي في  
  نيويورك

  
سيوفر االئتمان الضريبي الجديد إعفاء لألعمال التجارية الصغيرة التي تتحمل المصاريف الرأسمالية المرتبطة بمرض  

(COVID)  
  

  ستوفر مبادرة إقراض األعمال التجارية الصغيرة قروًضا يمكن الوصول إليها لتوسيع األعمال التجارية الصغيرة
  

  روبات السفر في الحانات والمطاعم بشكل دائمستقترح الحاكمة تشريعًا يسمح ببيع مش
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة إنقاذ جديدة بقيمة مليار دوالر لألعمال التجارية الصغيرة كجزء من خطاب  
في المائة من جميع األعمال التجارية على   98. تمثل األعمال التجارية الصغيرة، التي تساهم بنسبة 2022الوالية لعام 

ورك وبموجب خطة الحاكمة، ستدعم الوالية هذه الكيانات من خالل مجموعة مستوى الوالية، العمود الفقري القتصاد نيوي
متنوعة من المبادرات التي تركز على تنمية أعمال المستقبل، ومساعدة األعمال التجارية الجديدة التي تكافح إلثبات وجودها 

يويورك، وهو قطاع تضرر بشدة بشكل وتقديم اإلعفاءات الضريبية. باإلضافة إلى ذلك، وفي سبيل دعم صناعة المطاعم في ن
(، ستقدم الحاكمة تشريعًا للسماح للحانات والمطاعم على مستوى الوالية ببيع مشروبات  COVID-19خاص بسبب مرض )

   السفر بشكل دائم.
  

باء وأصحاب  "منذ انتشار الو قالت الحاكمة هوكول."تعتمد عودة نيويورك على تعافي أعمالنا التجارية الصغيرة ونجاحها،" 
  األعمال التجارية الصغيرة يكافحون مع تحديات غير مسبوقة. نيويورك هنا برسالة بسيطة: المساعدة على الطريق."

  
بصفتها صاحبة عمل تجاري صغير في السابق، تتفهم الحاكمة هوكول التحديات التي تواجه األعمال التجارية الصغيرة، حتى  

اكمة هوكول تماًما كيف اختبر الوباء األعمال التجارية الصغيرة في جميع أنحاء نيويورك،  في أفضل األوقات كذلك، تدرك الح
   وما هو مطلوب في هذه اللحظة لدعم تعافي أعمالنا التجارية الصغيرة.

  
لمساعدة األعمال التجارية الصغيرة في هذه المرحلة الحرجة، ستشمل خطة الحاكمة هوكول لإلنقاذ بقيمة مليار دوالر برامج  

مستهدفة ومصممة بشكل استراتيجي لالستجابة الحتياجات األعمال التجارية الصغيرة، ولضمان ازدهار األعمال التجارية  
   حرومة في جميع أنحاء الوالية.الصغيرة المملوكة لألقليات والنساء الم

  
 تشمل خطة اإلنقاذ بمليار دوالر: 

  

ستدعم هذه المبادرة تقديم المنح االستثمارية والقروض لمشاريع  تمويل األعمال التجارية الصغيرة المستقبلية: •
  األعمال التجارية الناشئة سريعة النمو والمدعومة بالمشاريع التي إما تتواجد في والية نيويورك أو تظل وتنمو فيها.

المملوكة لألقليات   سيساعد هذا التمويل األعمال التجارية الصغيرة الناشئة في قطاع االبتكار، بما في ذلك الشركات
من خالل هذا البرنامج،   والنساء التي غالبًا ما يتم تجاهلها على حساب االستثمارات في مشاريع القطاع الخاص.

  ستستمر والية نيويورك في كونها مركز لالبتكار ونمو األعمال التجارية الصغيرة.



ستقدم هذه  (:COVIDالصغيرة في ظل جائحة )اإلعفاء الضريبي على استثمار رأس المال في األعمال التجارية  •
(،  COVIDالمبادرة إعفاءات ضريبية لألعمال التجارية الصغيرة التي تحملت النفقات الرأسمالية المتعلقة بجائحة )

بما في ذلك التعديالت اإلصالحية والتجديدات واآلالت والمعدات المتعلقة بتحسينات السالمة الخاصة بجائحة  
(COVID.)   

ستوفر هذه المبادرة المنح المرنة لألعمال التجارية الصغيرة في المرحلة التمويل األولي لألعمال التجارية الصغيرة:  •
المبكرة لمساعدة األعمال التجارية الصغيرة التي افتتحت مؤخًرا على االنطالق، على الرغم من جائحة  

(COVIDستعطى األولوية ألصحاب األعمال التجارية الصغير .).ة المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا   
ستوفر هذه المبادرة معدالت فائدة مخفضة وقروًضا سهلة المنال لتوسيع  مبادرة إقراض األعمال التجارية الصغيرة: •

األعمال التجارية الصغيرة. كجزء من هذا الجهد، ستسعى هذه المبادرة إلى معالجة التفاوتات في سوق القروض 
تمنع في كثير من األحيان األعمال التجارية الصغيرة، ال سيما األعمال التجارية الصغيرة المحرومة التقليدية، والتي 

   اجتماعيًا واقتصاديًا، من الحصول على قروض لتنمية أعمالها أو إبرام عقود حكومية أكبر.
ستوفر هذه المبادرة تموياًل مدعوًما من الوالية ومساعدة فنية لتثبيت األعمال  - للتعاقد  Excelsiorمبادرة فرص  •

لتأمين العقود الممولة اتحاديًا والمتعلقة بالقانون  -ال سيما تلك المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا  -التجارية الصغيرة 
ن دوالر. ستشمل هذه المبادرة أيًضا تريليو 1.2الفدرالي بخصوص االستثمار في البنية التحتية والوظائف بقيمة 

بما في ذلك وكالة إمباير ستيت للتطوير، ووزارة النقل  -لفرص التعاقد بين الوكاالت  Excelsiorإنشاء مجلس 
لتحديد   -بالوالية، وهيئة الطريق السريع، وهيئة النقل الحضرية، وهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي 

شاركة أكبر لألعمال التجارية الصغيرة المملوكة لألقليات والنساء في مشاريع البنية استراتيجيات من أجل تشجيع م
   التحتية القادمة الممولة اتحاديًا في جميع أنحاء الوالية.

لقد كانت مشروبات السفر مصدًرا مهًما لإليرادات  السماح ببيع مشروبات السفر في الحانات والمطاعم بشكل دائم •
يورك أثناء الجائحة، حيث ساعدت العديد من األعمال التجارية الصغيرة في جميع أنحاء الوالية  لحانات ومطاعم نيو

على دفع اإليجارات أو الرهون العقارية. ستسمح الحاكمة هوكول ببيع مشروبات السفر بشكل دائم لالستهالك خارج  
  المباني لمواصلة دعم عودة الحياة إلى طبيعتها في الحانات والمطاعم.

  

عمل تجاري صغير من خالل توسيع  195,000مليون دوالر لـ 100ستقوم الحاكمة هوكول أيًضا إعفاء ضريبيًا بقيمة 
   األهلية وزيادة تعديل اإلقرار الضريبي الذي يقلل من الدخل اإلجمالي لألعمال التجارية الصغيرة.
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